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Missie:  
Zorg op basis van onderzoek 
Onderzoek op basis van zorg 
 
Doel:  
Optimaal functioneren in dagelijks leven 
verminderen tinnitusklachten 
 
complexe symptomen  complexe oplossingen 
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Tunkel et al. (2014); Clinical Practice Guideline 

Tinnitus 



Prevalentie   10 - 15% v.d. populatie 
 
Medische kosten EUR 1.5 – 2.5 miljard / jaar 
 
Maatsch. kosten EUR 3.9 -  10.8 miljard / jaar 
 
Frustratie, kwaadheid, angst, depressie, uitzichtloosheid 
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Economische en maatschappelijke impact 

Maes et al.. (2015) 3 



GEHOOR 

GEVOEL 

LIJF 

Tinnitus: een complexe klacht 
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Huidige zorg : verwijstrechter 
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Huidige zorg @MUMC 
integraal EN op maat 

 
 

Verwijzing  
(huisarts / ziekenhuis, N>600/jaar) 

Vragenlijsten (TQ & HADS)  
KNO-consult & diagnostiek 

Groeps- 
bijeenkomst 

TQ < 47 

Individuele intake  
audioloog & psycholoog 

(TQ>46) 

MDO 

Psychologie 
  

  Maatschappelijk 
werk 

Audiologische 
interventie 

Verwijzing extern 
 

Psychiater 
(HADS > 10) 
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Oorzaken verklaard: model 
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Jastreboff, 1995 
 

Geluidsbron / oor 

        Filter 
   (onbewust)       Emoties  Reacties 

     Fysieke systeem / spieren / zenuwen 

                        Waarneming en evaluatie 
                  (bewustzijn, geheugen, aandacht) 
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Waar zit de tinnitus?  
(pathofysiologie) 

Centraal probleem,  
vaak met gehoor als 'trigger' 
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Cognitive Behavioral Therapy (CBT) 
Acceptance Commitment Therapy (ACT) 
Antidepressants 
 
Transcranial Magnetic Stimulation 
Direct Current Stimulation 
Auditory Cortex Stimulation 

 

Sub-cortical neuromodulation (DBS) 

Behandelmogelijkheden 
 

Sound enrichment 
Tinnitus Retraining Therapy 
Hearing aid 

 
 
Cochlear implant (CI) 
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Audiologische revalidatie 

Geluidsverrijking: 
verzamel neutrale geluiden om u heen 
 
Training van filter in hersenen: 
belangrijk vs. onbelangrijk geluid 
 
Kan ook zonder extra techniek 
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Cognitief gedragsmatig model 
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McKenna et al, 2015 
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Cognitieve gedragstherapie  

• Negatieve Automatische Gedachten herkennen 
• Selectieve aandacht voor tinnitus verminderen 

 
• Corrigeren / uitdagen: 

• veiligheidsgedrag  
• onjuiste ‘beliefs’ 
• verstoorde waarneming 

 
• Activiteit van autonome zenuwstelsel verminderen 
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Klinisch management: TQ scores (N=488) 
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TQ graad 1-2 (< 47) TQ graad 3-4 (>= 47) 

Psychiatrisch comorb 75%  Relatief lichte klachten  



Samenvattend 
Tinnitus:  
– complexe klachten, complexe oplossingen 
– knoop ontwarren:  

• psychoeducatie 
• zorg-op-maat 

 
– hoge psychiatrische comorbiditeit 
– CGT-groepsbehandeling: 20-30%  
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Dank voor uw aandacht !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen ? 
erwin.george (at) mumc.nl 

Partly 
financed by 
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